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LEGISLACJA DLA BIZNESU

Co nowego w przepisach dla branży detergentowej?Co nowego w przepisach dla branży detergentowej?

LEGISLACJA DLA BIZNESU

 
9:00 – 9:30

9:30 – 9:40

9:40 – 10:40

 
REJESTRACJA I PORANNA KAWA

 

 

 
PRZERWA NA KAWĘ 

 

 
 

LUNCH

POWITANIE – dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny, Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Karta charakterystyki i jej aktualizacja – trudności i najczęstsze błędy 
popełniane przez przedsiębiorców

Informacje przekazywane w łańcuchu dostaw - wymogi zgodnie REACH i CLP
- obowiązki przedsiębiorców
- wyłączenia
- wyzwania i ograniczenia dla przedsiębiorców

Dyskusja i zakończenie  

Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie – nowe wymogi
- centralny system zgłaszania informacji o mieszaninach
- format danych
- omówienie narzędzi do zgłaszania powiadomień
- zharmonizowany system kategoryzacji produktów 

UFI - nowy element oznakowania opakowania i karty charakterystyki
- zasady generowania kodu UFI
- wyzwania i trudności dla przedsiębiorców

Aktualne zmiany w CLP

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i kary 

Omówienie kwes�i problematycznych – najczęściej zadawane pytania

Prelegent: Monika Wasiak-Gromek - Absolwentka Politechniki Łódzkiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie chemii, 
mgr inż. biotechnolog. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu rozporządzenia REACH i związanej z nim problematyki, 
w tym toksykologii, ekotoksykologii i oceny ryzyka prowadzone w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. Pełni funkcję 
naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze ds. Substancji Chemicznych. Zajmuje się 
sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów.

10:40 – 11:40

11:40 – 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 13:30

 13:30 – 14:30

14:30 – 14:50

14:50 – 15:00

15:00 – 15:30

15:30 – 15:45

 
  
 

 



Jesteśmy jedyną w Polsce organizacją działającą w branżach
kosmetycznej, detergentowej, wyrobów biobójczych i aerozolowych.
Cztery sektory – jedna składka! 

Dołącz do nas!

www.kosmetyki-detergenty.pl

•  indywidualne doradztwo
•  informację o zmieniających się regulacjach 
 polskich i europejskich
•  pomoc w sytuacjach kryzysowych
•  Certyfikaty Wolnej Sprzedaży (FSC)
•  atrakcyjne rabaty w opłatach DetNet
•  rabaty na udział w naszych konferencjach i szkoleniach
• pełen dostęp do serwisu www.kosmetyki-detergenty.pl

71% firmy małe

16% firmy średnie

13% firmy duże

Co zyskasz będąc naszym członkiem?

ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
tel. +48 22 625 57 82
biuro@kosmetyki-detergenty.pl

71%
16%

13%

Wspieramy firmy
kosmetyczne i detergentowe

Jesteśmy członkiem międzynarodowych organizacji: 

Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego
i Detergentowego
Rok założenia: 1992


